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 نقش و جایگاه روشهاي تحلیلی در حسابرسی
   
 
 چکیده 

 
 چندطی . اي به روشهاي تحلیلی درحسابرسی بخشیده است و کارا، نقش برجسته  اي اثربخش نیاز روزافزون حسابرسان به انجام کار حرفه

از آنجا که .شناخته شده است نجامد،می احسابرسی در که به کارایی بیشتر  روشهاییعنوان  روشهاي تحلیلی در حسابرسی به ،اخیردهه 
براي برخورداري از قدرت  انحسابرس ، لذاهدف اصلی حسابرسی مستقل اظهار نظر درباره کلیت صورتهاي مالی مورد رسیدگی است

طقی بودن بنابراین روشهاي تحلیلی در ارزیابی من. دنچنین اظهارنظري باید منطقی بودن صورتهاي مالی را بررسی، ارزیابی و توجیه کن
به هدف اصلی این مقاله بررسی این موضوع است که  .رساند مانده حسابهاي معین به حسابرس یاري میهمچنین  کلیت صورتهاي مالی و

 هاي بهینه می توان پایه و مبناي قویتري براي انجام حسابرسی چگونهروشهاي تحلیلی  یعنی رسینوین حسابیکی از تکنیک هاي  کمک
 .حسابرسان فراهم نمودبهبود عملکرد و 

   
  ،حسابرسان حسابرسی شواهدهاي تحلیلی، استانداردهاي حسابرسی ، روش :واژگان کلیدي
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  مقدمه

بعمل کافی  هايبنگاههاي اقتصادي در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت 1پاسخگوییبراي حصول اطمینان از ایفاي مسئولیت 
 2حسابرسی مستقلاز جمله این ساز وکارها،وجود . می باشد اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز وکارهاي مناسب. آید

براي حسابرسی در هر مورد هدف یا هدفهایی تعیین می شود  و سپس این سوال پیش می آید  .در شرکتها و سایر بنگاه ههاي اقتصادي است
سالها کوشش در راه یافتن پاسخ سوال مذکور به این . ریق و با استفاده از چه روشی یا روشهایی بهتر می توان به این هدفها رسیدکه به چه ط

افزایش تقاضا براي خدمات حسابرسان  کاراتر ،نتیجه انجامیده است که نیاز روز افزون  حسابرسان به انجام کار حرفه اي اثر بخش تر و
بهاي تمام شده خدمات حسابرسان  موکول و منوط به این است که به کمیت کاهش و ناشی ازآن محدودیتهاي زمانی مستقل ، مشکالت و

کاربرد تجزیه و تحلیل مالی را در برنامه ریزي،تعیین .و کیفیت کاربرد فنون تجزیه وتحلیل مالی درحسابرسی توجه بیشتري معطوف شود
 3روشهاي تحلیلیبررسی تحلیلی می نامند و فنونی راکه به این منظور به کار می برند به نام  حدود حسابرسی و مواضع رسیدگی اصطالحاً

به بیان دیگر، با بررسی تحلیلی و استفاده از فنون و روشهاي آن، حسابرس می تواند خطر وجود اشتباه  را در حسابها و  .اند عنوان داده
دهه گذشته، استفاده از روشهاي تحلیلی  چندطی . )1379اکبري وعلی مدد،(ب،اطالع یابدمالی بسنجد و ازمیزان آنها،گرچه به تقری يصورتها

روشهاي تحلیلی  .شود شناخته شده است بیشتر رهنمون میو اثربخشی عنوان تکنیکی که به کارایی  به, حسابرسیخدمات حسابرسی وغیردر
مطلوبیت روشهاي .دهد انده حسابهاي معین به حسابرس یاري میهم در ارزیابی منطقی بودن کلیت صورتهاي مالی و هم منطقی بودن م

ها و مبادالت مورد  مانده) جزئیات(به آزمونهاي تفصیلی   از نظر کوشش و زمان حسابرسی نسبت آنها نتر بود هزینه دلیل کم تحلیلی، غالباً به
اطمینان باالتري نسبت به مطلوبیت ارائه اطالعات اعمال مناسب روشهاي تحلیلی ممکن است سطوح  ضمن اینکه. توجه قرار گرفته است

می تواند پایه و مبناي قوي تري جهت انجام  روش هاي  نوین حسابرسی ازجمله روشهاي تحلیلی .)1382بیدگلی و زارعی،(مالی ایجاد کند
و بوده ارزیابی ریسک حسابرسی  بخش جدایی ناپذیراز فرآیند ضمن اینکه .بود عملکرد حسابرسان فراهم نمایدحسابرسی هاي بهینه و به
می   مالی حسابرسی شدهمعیاري جهت کنترل کیفیت نهایی صورتهاي  نیز و جهت برآورد مانده حسابهااهمیت  بعنوان یکی از روشهاي با

ن مقاله جهت در ای به همین منظور.قوي و مستحکم شده است ها رو نقش روشهاي تحلیلی در انواع حسابرسی  از این). William,2011(باشد
  .پرداخته شده است ، به این امرکمک به درك و شناخت جایگاه و نقش روشهاي تحلیلی در حسابرسی

 
  تحلیلی  روشهايتعریف 

با   که  آمده  بدست  و غیر مالی  مالی  و روابط  نوسانات  جویی پی  ، شامل عمده  نسبتها و روندهاي  و تحلیل  زیهتج  منظور از روشهاي تحلیلی
روشهاي را  دنرواین منظور به کار می  بهه فنونی ک .می باشد ،دارد  انحراف  شده بینی پیش  دارد یا از مبالغ  ، مغایرت مربوط  ایر اطالعاتس

  هاي شیوه  تواند به می  تحلیلیروشهاي  .یز می نامندن 5تحلیلیهاي بررسی و  4تحلیلیهاي آزمون روشهاي تحلیلی را .می نامند تحلیلی
.  است  ، گسترده پیشرفته  آماري  بر روشهاي  متکی  پیچیده  و تحلیلهاي  تا تجزیه  ساده  هاي ها از مقایسه شیوه  این  دامنه. اجرا شود  ناگونیگو

و   ، شعب فرعی  مانند، شرکتهاي( واحد اقتصادي  از اجزاي  هریک  مالی  ، صورتهاي تلفیقی  مالی   صورتهاي  تواند درباره می  تحلیلی  روشهاي
  ،در مرحله و همچنین  ریزي برنامه  را در مرحله  تحلیلی  باید روشهاي  حسابرس .شود  بکار گرفته  مالی  از عناصر گزارشهاي  و هریک) قسمتها
انتخاب روشهاي  نهایتدر  .نیز بکار رود  تواند در سایر مراحل می  تحلیلی  روشهايهمچنین . بکارگیرد  کار حسابرسی  در پایان  کلی  بررسی

 روشها اینست که انتظاراین فرض زیربناي کاربرد .از آنها ، به قضاوت حرفه اي حسابرس بستگی دارد  شیوه اجرا و میزان استفاده تحلیلی ، 
 هاياستاندارد(ماندمی رود روابطی بین اطالعات وجود داشته باشد و مادام که شرایطی بر خالف آن شناسایی نشود این روابط همچنان پایدار ب

  ).1386مهام  ،1378حسابرسی 
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  حلیلیانواع روشهاي ت 

لکن در متون معتبر  ،صراحت ذکري از انواع روشهاي تحلیلی به میان نیامدهه حسابرسی ب هايانواع روشهاي تحلیلی هرچند که در استاندارد
حساس یگانه در تحقیق خود  :دامه به برخی از آنها اشاره می شودحسابرسی روشهاي متعددي معرفی و کاربرد آنها ارائه شده است که درا

مقایسه  -2،مقایسه اطالعات مربوط به صاحبکار با شاخص هاي صنعت -1:بشرح زیر بیان کرده استروش  5انواع روشهاي تحلیلی را 
مقایسه  -4 ،مورد انتظار از سوي صاحبکارمقایسه اطالعات صاحبکار با نتایج  -3 ،اطالعات صاحبکار با اطالعات مشابه دوره هاي قبلی

مقایسه اطالعات صاحبکار با نتایج مورد انتظار حسابرس با  -5 ،اطالعات صاحبکار با نتایج مورد انتظار حسابرس با استفاده از اطالعات مالی
 - 1:روش بشرح زیر بیان کرده است 6مهام در کتاب خود انواع روشهاي تحلیلی را .)1376یگانه ، سحسا( استفاده از اطالعات غیر مالی

تجزیه  -6تهیه صورتهاي مالی هم مقیاس،و - 5تجزیه و تحلیل انحرافات، -4تجزیه و تحلیل روند، -3تجزیه و تحلیل نسبتها، -2مقایسه ها، 
 - 1 :ندیان کرده ابیدگلی و زارعی در تحقیق خود انواع روشهاي را دو گروه بشرح زیر ب). 1386مهام ودیگران،(وتحلیل رگرسیون آماري

،میانگین )OLS(مربعات سال جاري با سال قبل،رگرسیون حداقلهاي یانسبتحسابها روشهاي تحلیلی آماري و غیرآماري شامل مقایسه مانده
همچنین  ).1382بیدگلی و زارعی ،(مدلهاي سري زمانی و مقطعی  -2معادالت همزمان و  )ARIMA(رگرسیون یکپارچه متحرك خود
تجزیه وتحلیل  -2،روندتجزیه وتحلیل  -1:بشرح زیر بیان کرده است روش قیقی دیگر انواع روشهاي تحلیلی را چهارزارعی در تح

مورد بشرح  سهدر کتاب خود روشهاي تحلیلی را  و علی مدد اکبري ).1382زارعی ،( روشهاي آماري -4، وآزمون منطقی بودن-3،نسبتها
مدل یا روشی . )1379اکبري و علی مدد،(تحلیل نسبتها -3وتحلیل روندها-2،حساب مانده درآوریا بمانده سنجی  -1: ندزیر بیان کرده ا

و بهینه است که نتایج آن با حداقل داده و ساده ترین شیوه پردازش، قابل مقایسه با ارزشهاي مورد انتظار حسابرس بوده و قابل تایید  مطلوب
تعادل منطقی بین منافع حاصله و مخارج مدل و در نهایت قضاوت حرفه اي حسابرس انتخاب مدل بر اساس ایجاد  .توسط دیگران  باشد

  .صورت می گیرد
  

 روش هاي تحلیلیانواع توصیف  برخی از 
  

  تجزیه وتحلیل روند  
ال گذشته روندهاي ساده عموماً مانده حساب س. معناي تجزیه و تحلیل تغییرات در یک مانده حساب طی زمان است به 6تجزیه وتحلیل روند

تحلیل روند هنگامی  .گیرند تر چند دوره زمانی را در برمی روندهاي پیشرفته. کنند را با مانده حساب حسابرسی نشده سال جاري مقایسه می
هاي بیشتر براي حساباز تحلیل روند ). مثالً روند فروش در محیطی ثابت(پذیر باشد  بینی نحو مطلوب پیش  مناسب است که حساب یا رابطه به

  . )1382،زارعی و بیدگلی(درآمد وهزینه استفاده می کنند
 

   نسبتها  تجزیه وتحلیل
هاي غیرمالی یا  ، مقایسه یک حساب با داده)در دو یا چند دوره(به معناي مقایسه روابط بین حسابهاي صورتهاي مالی  7هاتحلیل نسبتتجزیه و

یکی از اجزاي تحلیل نسبت  8تجزیه و تحلیل صورتهاي مالی همگن. است مقایسه روابط بین واحد تجاري در دست بررسی و صنعت آن
مد آمثالً رابطه بین در(پذیر و ثابت باشد  بینی نحو مطلوبی پیش هنگامی مناسب است که رابطه بین حسابها بهتجزیه و تحلیل نسبت . است

زیرا مقایسه بین ترازنامه و صورت . استه و تحلیل روندتجزیتر از  عموماً اثربخشتجزیه و تحلیل نسبت ). فروش و حسابهاي دریافتنی
  .)همان(آید یک حساب خاص برنمی تجزیه و تحلیل روندتواند نوسانات غیرمعمولی را آشکار سازد که از  زیان میوسود

  
   آزمون منطقی بودن

بر  است که منجربه تدوین یک انتظار مبتنی معناي تحلیل مانده حسابها یا تغییرات آنها طی یک دوره حسابداري به 9آزمون منطقی بودن
. دست آید استفاده از میانگین نرخ اشغال اتاق به مد یک هتل ممکن است باآمثالً تدوین انتظار براي در. شود هاي مالی و غیرمالی می داده
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کنند، از اطالعات براي تدوین  طور تلویحی روابط را ثابت فرض می تحلیلهاي روند و نسبت که بهتجزیه وآزمون منطقی بودن برخالف 
بر دانش حسابرس از روابط مورد نظر شامل  ی آزمون منطقی بودن متک. کند بینی صریح و مستقیم مانده حساب یا رابطه استفاده می یک پیش

حسابها هستند  ورد ماندهآتدوین مفروضاتی که عوامل کلیدي بر عبارت دیگر دانش حسابرس به به. عوامل اثرگذار بر مانده حسابهاست
مد فروش از تعداد واحدهاي فروش رفته، قیمت واحد، تغییرات قیمتگذاري، روند صنعت و غیره در آبینی در مثالً براي پیش. کند کمک می

  ).1380،عربی مزرعه شاهی(شود دوره در دست بررسی استفاده می
 

  روشهاي آماري  
همراه سطوح دقت و ریسک قابل  ي جهت کمی کردن انتظار حسابرس برحسب پول، بهمعناي استفاده از تکنیکهاي آمار  به 10روشهاي آماري

و غیره با استفاده از دانش حسابرس از عوامل  12، مدلهاي سري زمانی11روشهاي تحلیلی آماري شامل تحلیل رگرسیون. گیري است اندازه
رسد این مدل هنگامی بیشترین اثربخشی را دارد که  نظر می به. دهند بینی صریح و مستقیم ارائه می اثرگذار برمانده حسابها، مدلی براي پیش

  .دندست آمده باش ها، تجزیه شده باشند و از یک سیستم حسابداري با کنترلهاي داخلی مناسب به داده
خاص اثرگذار برحساب در  غالباً دقت پایینی دارد، زیرا انتظار مربوط، تغییرات عوامل تجزیه و تحلیل روند ،از بین روشهاي تحلیلی باال 

طور بالقوه از باالترین سطح دقت برخوردار است زیرا یک  برعکس، روش آماري تحلیل رگرسیون به. گیرد دست بررسی را درنظر نمی
قادر  رسیونتحلیل رگ. بینی درج شود در مدل پیشتواند  هاي مربوط و مهم می گیرد که تقریباً تمامی داده انتظار صریح و مستقیم شکل می

عالوه، این تحلیل به حسابرس امکان  به. هاي تغییرات اقتصادي را نیز در مدل وارد کند هاي تغییرات عملیاتی بلکه داده تنها داده است نه
و آزمون منطقی بودن بین دقت تحلیلهاي رگرسیون و روند  تجزیه وتحلیل نسبتیدقت . گیري کند دهد که دقت انتظارات خود را اندازه می
بینی صریح  کند زیرا همچون تحلیل رگرسیون به پیش فراهم میتجزیه وتحلیل نسبتی اما آزمون منطقی بودن، دقت بیشتري از . گیرد ار میقر

انتخاب بین روش هاي تحلیلی به تشخیص حسابرس بستگی داردکه به . کند ها استفاده می یابد و از منابع متفاوت داده و مستقیم دست می
همچنین استفاده از روشهاي تحلیلی  در مورد حسابهاي درآمد وهزینه بهتر .دقتی که ضروري می داند از آنها استفاده کندتناسب مورد و 
.  شودارزیابی و تصمیم گیري درمورد نتایج حاصل از انواع روشهاي تحلیلی در قالب مدل هاي تحلیلی و اطالعات انجام می .نتیجه می دهد

ست که نتایج آن با حداقل داده و ساده ترین شیوه پردازش قابل مقایسه با ارزشهاي مورد انتظار حسابرس بوده و وبهینه مدلی ا مطلوبمدل 
شیوه هاي نسبتا پیچیده پردازش و اغلب پر هزینه ،اغلب مدل هاي موجود نیازمند داشتن داده هاي فراوان . قابل تایید توسط دیگران باشد 

مدل هاي  -3،)راه تجربی(14مدل هاي تجربی -2،)ارزیابی ذهنی(13مدل هاي قضاوتی -1:ه شرح زیر می باشندمهمترین این مدلها ب. می باشند
  . )1376حساس یگانه ،( )تحلیل همبستگی(16مدل ساختاري-4و )تفسیر روند زمانی(15روندنمایی

  مراحل روشهاي تحلیلی 
 برآورد مانده مورد انتظار از یک حساب،  )1

 ،لغ واقعی و مورد انتظارتعیین تفاوت بین مبا  )2

 ،و ...و صنعت  شاخص،ها بودجه، قبل  هاي دوره  اي مقایسه  مانند اطالعاتمقایسه مانده حساب طبق مدارك شرکت با مانده مورد انتظار   )3

 .)William,2011(پی جویی انحرافات عمده از مانده مورد انتظار ارزیابی شواهد و مدارك موجود و )4

  
   مرحله اول 

بینی مذکور دقیقتر باشد روش،  هر قدر پیش. کند بینی از مانده حساب یا رابطه مالی براي خود تدوین می مرحله حسابرس یک پیشدر این 
بینی تدوین  حسابرس ملزم است در اعمال روشهاي تحلیلی یک انتظار یا پیش در واقع. عمل می نمایددر شناسایی تحریفات بالقوه کاراتر

   .نماید
   وم و چهارممراحل دوم، س
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مراحل دوم تا چهارم فرایند روشهاي تحلیلی شامل شناسایی، بررسی و ارزیابی تفاوت بین ارزش مورد انتظار حسابرس با مبلغ ثبت شده 
بینی،  هنگامی که حسابرس براي خود یک پیش. شود شناسایی با مقایسه ارزش مورد انتظار حسابرس، با مبلغ ثبت شده شروع می. است

حال اگر تفاوت . زند آنگاه دست به مقایسه تفاوتهاي غیرمنتظره با آستانه یادشده می ،دکن آستانه اهمیت خاصی را مشخص می محاسبه و
باشد، حسابرس با توجه به سطح اطمینان روش، ارزش ثبت شده را بدون بررسیهاي ) مجاز(غیرمنتظره فوق کمتر از آستانه قابل قبول اهمیت 

   .شود که تفاوت مذکور بیشتر باشد گام بعدي یعنی بررسی تفاوت آغاز می در صورتی اما. پذیرد بیشتري می
یعنی (بینی  دقت انتظارات یا پیشکه  میزانهر  به .پردازد در مرحله بررسی، حسابرس به مطالعه توضیحات احتمالی تفاوت غیرمنتظره می

تفاوت بین انتظار حسابرس . وت مذکور ناشی از تحریف باشد بیشتر خواهدبودبیشتر باشد احتمال اینکه تفا) بینی به مبلغ واقعی نزدیکی پیش
   :ممکن است ناشی از یک یا تمامی موارد زیر باشد) حسابرسی نشده(و ارزش دفتري ثبت شده یک حساب 

الً مانده حساب، مث(تفاوت، ناشی از عوامل ذاتی اثرگذار برحساب در دست حسابرسی است  -2 تفاوت، ناشی از یک تحریف است؛ -1
   .هاي مورد استفاده در تدوین انتظار است تفاوت، ناشی از عوامل مرتبط با اتکاپذیري داده -3 ؛ و)برآوردي است

) 3و2موارد(بینی  از عوامل مرتبط با دقت پیش بینی کمتر باشد، احتمال بیشتري وجود دارد که تفاوت، ناشی دقت پیش اندازهرو هر  از این
بینی است آنگاه ممکن است  ر حسابرس معتقد باشد که تفاوت مزبور به احتمال زیاد ناشی از عوامل مربوط به دقت پیشحال اگ. باشد

دنبال  در این مرحله حسابرس باید با تحلیلهاي بیشتر و پرسش و دانش خود از مشتري و صنعت وي به. مجدداً به تدوین انتظار دیگري بپردازد
کند تا  در مرحله چهارم و نهایی، حسابرس احتمال وجود تحریفات بااهمیت را ارزیابی می. نطقی تفاوتها باشدشناسایی توضیحات موجه و م

  .AICPA1998)،1382بیدگلی و زارعی(نوع و میزان سایر روشهاي حسابرسی مورد نیاز را تعیین کند

  
   روشهاي تحلیلی  و  غیرعادي  اقالم  جویی پی

آید  می  بدست  و غیر مالی  از مالی اعم  شود یا روابطی می  شناسایی  اي عمده  و نوسانات  ، مغایرات تحلیلی  روشهاي  با اجراي  که  در مواردي 
و   کافی  و دالیل  جویی را پی  باید موضوع  دارد، حسابرس  عمده  ، انحراف شده  بینی پیش  دارد یا از مبالغ  ، مغایرت مربوط  با سایر اطالعات  که

استاندارد (و لزوم بکارگیري سایر روشها را براي کسب شواهد حسابرسی تکمیلی ارزیابی کند کند  را گردآوري  قبولی  قابل  مثبته شواهد
 :برخی از مشکالت بالقوه که با روشهاي تحلیلی مشخص می شود.)1386،مهام 1378حسابرسی 

  
 مشکالت بالقوه روشهاي تحلیلی

 .ارائه نادرست موجودیها ؛مشکل موجودیهاي ناباب .ري با سال قبلمقایسه سطح موجودي هاي سال جا -1

  .و سایرهزینه ها طبقه بندي نادرست هزینه هاي تحقیق و توسعه  .با بودجهو سایرهزینه ها مقایسه هزینه هاي تحقیق وتوسعه   -2
وصول حسابهاي دریافتنی سالجاري با  دوره مقایسه -3

  .سالهاي قبل
ارائه نادرست ذخیره ؛اي دریافتنی ارائه نادرست فروش وحسابه

  .مطالبات مشکوك الوصول

  .مقایسه درصدسود ناخالص صاحبکار با شاخصهاي صنعت -4
ارائه نادرست فروش وحسابهاي دریافتنی؛ ارائه نادرست موجودیهاو 

  .بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

  ت موجودیهاارائه نادرست فروش؛ ارائه نادرس  .مقایسه آحاد تولید شده با فروش  -5

  کم نشان دادن بدهیها؛ارائه نادرست هزینه بهره .مقایسه هزینه بهره با مانده وامهاي بهره بردار  -6

 
  

  کاربرد روشهاي تحلیلی 
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  :شود می  از مقاصد زیر استفاده  هریک  براي  تحلیلی  روشهاي
  ،حسابرسی  اجرا و حدود سایر روشهاي  يبند ، زمان و ماهیت  نوع  تعیین  براي  ریزي در برنامه  حسابرس  به  کمک  .1
  محتوا،  آزمونهاي  عنوان  به  .2
  ).1378هاي حسابرسی،داستاندار(کار حسابرسی  نهایی  بررسی  در مرحله  مالی  صورتهاي  کلی  بررسی .3

  :کاربرد داشته باشدنیز توان در موارد زیر  هم چنین می
  در قبول حسابرسی   .1
   وره ايد در بررسی گزارشهاي مالی میان  .2
  در بررسی گزارشهاي مخصوص   .3
 در تهیه بودجه و برنامه مالی کوتاه مدت  .4

 . )1379اکبري،(در حسابرسی داخلی و عملیاتی  .5
  

     تحلیلی  اتکا بر روشهاي  میزان
  :دارد  زیر بستگی  عوامل  به  تحلیلی  روشهاي  از اجراي  حاصل  بر نتایج  حسابرس  اتکاي  میزان

  .شود در مورد آنها اجرا می  تحلیلی  روشهاي  که  اقالمی  اهمیت -  1 
  مانند، بررسی(   حسابرسی  ، سایر روشهاي مثال  شود؛ براي اجرا می  تحلیلی  روشهاي  هدفهاي  با همان  که  حسابرسی  سایر روشهاي - 2

  تحلیلی  روشهاي  از اجراي  حاصل  تواند نتایج می) دریافتنی  سابهايح  وصول  قابلیت  منظور تعیین ، به ترازنامه  از تاریخ  پس  نقدي  دریافتهاي
  .را تایید یا رد کند)  بدهکاران  سنی  در مورد جدول(
انتظار دارد  معموالً  ، حسابرس مثال  شود؛ براي  بینی پیش  تواند با آن می  تحلیلی  روشهاي  مورد انتظار از اجراي  نتایج  که  دقتی  میزان - 3

  که  هایی هزینه(   اختیاري  هاي هزینه  دیگر بیابد تا در مقایسه  هاي با دوره  دوره  یک  سود ناخالص  نسبت  را در مقایسه  بیشتري  یکنواختی
  ). یا تبلیغات  تحقیقات  هاي شود؛ مانند، هزینه می  انجام  عملیات  با حجم  مستقیم  ارتباط  و بدون  معموال با صالحدید مدیریت

  پردازش  مراحل  به  مربوط  داخلی  کنترلهاي  ضعف  دلیل به  که  ، در مواردي مثال  ؛ براي و خطر کنترل  از خطر ذاتی  ورد حسابرسآبر - 4
  جزییات  بر آزمون  بیشتري  اتکاي  مستلزم  است  ممکن  دریافتنی  در مورد حسابهاي  گیري ، نتیجه باالست  ، خطر کنترل فروش  سفارشهاي
  . تحلیلی  حسابها باشد تا روشهاي  و مانده  معامالت
در . کند   و ارزیابی  را آزمون  تحلیلی  روشهاي  در اجراي  مورد استفاده  اطالعات  تهیه  در جریان  شده  اعمال  کنترل  باید هرگونه  حسابرس
  ، اعتماد بیشتري تحلیلی  روشهاي  از اجراي  حاصل  نتایج  ، به مزبور و همچنین  عاتاطال  به  نسبت  کنترلها، حسابرس  این  مؤثر بودن  صورت

، واحد  مثال  شود؛ براي  آزمون  مالی  اطالعات  به  مربوط  با کنترلهاي  تواند توام می  اغلب  غیرمالی  اطالعات  به  مربوط  کنترلهاي.  خواهد داشت
. باشد  برقرار کرده  فروش  صورتحسابهاي  پردازش  با کنترلهاي  را توام  رفته  فروش  تعداد محصول  ثبت  کنترلهاي  است  ممکن  مورد رسیدگی

  پردازش  کنترلهاي  آزمون  اجراي  را حین  رفته  فروش  تعداد محصول  ثبت  کنترلهاي  تواند آزمون می  موارد، حسابرس  گونه در این
  ).1378هاي حسابرسی،داستاندار(آورد  عمل  به  فروش  صورتحسابهاي

 
  روش هاي تحلیلی درتحقیقات   

به )تقلب مدیریت(حقیقی و برواري در تحقیقی تحت عنوان بررسی کاربرد روشهاي تحلیلی در ارزیابی ریسک تحریف  صورتهاي مالی 
یگانه و ).1388حقیقی وبرواري،(دمی باشاین نتیجه رسیدندکه روشهاي تحلیلی قادر به پیش بینی خطر تحریف عمدي صورتهاي مالی 

روحی در تحقیقی تحت عنوان آگاهی حسابرسان از استانداردهاي حسابرسی ایران  به این نتیجه رسیدند که نمی توان نسبت به آگاهی 
است که بتوان اظهار نظرکرد به عبارتی دیگرآگاهی حسابرسان به میزانی نبوده )روشهاي تحلیلی نظیر(حسابرسان از استانداردهاي  مشخص 

    .)1383یگانه و روحی،(ادعا نمود حسابرسان از این استانداردها آگاهی کافی دارند، هرچند خالف این مطلب را نمی توان ادعا نمود 
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آمریکا  56انواع روشهاي تحلیلی و استاندارد  ،تحت عنوان راهنمایی براي کاربرد روشهاي تحلیلی )ترجمه(عربی مزرعه شاهی در تحقیقی
  ).1380مزرعه شاهی،(تشریح نمودرا 

 نهاییهاي محتوا و بررسی  آزمونریزي،  در برنامههاي تحلیلی  روشاز حسابرسان  گی استفادهچگون دادننشان رحیمیان در تحقیقی با هدف 
آنان . برند سی به کار میریزي تقریباً نیمی از قراردادهاي حسابر هاي تحلیلی را براي برنامه که حسابرسان روشدست یافت نتایج  به این

هاي  کنند و میزان به کارگیري روش هاي تحلیلی در تقریباً بیش از نصف قراردادها به عنوان آزمون محتوا استفاده می همچنان از روش
   .)1387رحیمیان ،( گیرد تقریباً در مورد تمام قراردادهاي حسابرسی صورت می نهاییتحلیلی در مرحله بررسی 

 سه در تحلیلی هاي روش منظور،کاربرد بدین.اند پرداخته درحسابرسی تحلیلی هايروش کاربرد بررسی به ا در تحقیقیاوست و سجادي
ایران  رسمی حسابداران عضوجامعه شاغل رسمی توسط حسابداران مالی هاي صورت بررسی نهایی و محتوا آزمون،ریزي برنامه،مرحله

 حسابداران استثناي به رسمی جامعه حسابداران اعضاي کلیه دهدکه می نشان آنها یقتحق هاي یافته .است گرفته قرار موردآزمون
 می تایید مالی هاي صورت نهایی بررسی و محتوا ریزي،آزمون برنامه درمراحل شده را یاد هاي روش انفرادي،کاربرد شاغل رسمی

 هاي روش محتواکاربرد وآزمون ریزي درمراحل برنامه هاي تحلیلی روش تاییدکاربرد انفرادي،ضمن شاغل رسمی حسابداران ولی کنند

بیدگلی و زارعی در تحقیقی به این نتیجه ).1384واوستا، سجادي(اند نکرده تایید مالی  هاي صورت نهایی بررسی در را تحلیلی
هتري از سایر مدلها رسیدندکه روش هاي رگرسیونی براي پیش بینی مانده حساب ها در انجام روش هاي تحلیلی حسابرسی ، عملکرد ب

استرینگردرتحقیقی توصیفی پیرامون . )1382بیدگلی و زارعی ،(ون لگاریتمی برترین روش تحلیلی آماري ارزیابی گردیدیدارند و رگرس
  .(Stringer,1975) باشد ون روش مطلوبی مییرگرس این نتیجه رسیدکه روش درحسابرسی به روشهاي تحلیلی

صیفی پیرامون روشهاي تحلیلی در حسابرسی به نتیجه رسیدندکه روشهاي ساده درعمل بیشتر مورد استفاده هلدر در تحقیقی توداروکا و 
بارت درتحقیقی پیرامون روشهاي تحلیلی غیرآماري درحسابرسی به این نتیجه نلوبک واستی .)(Daroca & Holder,1985گیرند قرارمی

 Loebbecke(تند تا بتوان برمبناي آنها کاهش سایرآزمونهاي محتوایی را توجیه کردسیرسیدند روش هاي غیرآماري ساده به قدر الزم موثرن

& Steinbart,1987.( سه قوي باشد روش هاي تحلیلی غیرآماري به احتمال زیاد سکنترل هاي داخلی مؤراگ دادند کهایت و اشتون نشان ر
  .(Wrigt & Ashton,1989)ان عالمت دهی اشتباهات مندرج در صورت هاي مالی را داردوت

پیش ) مدلهاي آماري(ونینشان داد که مدلهاي رگرسلهاي ساده یا غیرآماري دم بین مدلهاي رگرسیون باپیرامون مقایسه کینی درتحقیقی 
مقایسه با روشهاي غیرآماري عملکرد بهتري در  نکل در تحقیقی نشان داد که روش هاي آماري در . )(Kinney,1978دارند تري بینی دقیق

دفاع  قابل ضرورتی را تحلیلی هاي روش خود، تحقیق در بریمن و گولیتور.)Knechel,1988(از خود نشان می دهندالمت دهی اشتباهات ع
 تخلفات و اشتباهات از برخی کشف براي مهمی ابزارهاي توانند می تحلیلی هاي پژوهشگر،روش دو این تحقیق نتایج طبق دانند می

 حرفه اعضاي ،کارحسابرسان بازار رقابتی فشار ن در تحقیقی  به نتیجه رسیدند کهبلوچر و پترس .(Coglitore & Berryman, 1988)باشد
 حسابرسی امروز، رقابتی محیط در. است کرده ترغیب کمتر هزینه با حسابرسی اطمینان هاي کسب روش جستجوي به را حسابرسی

 را تحلیلی هاي روش کارگیري به براي تقاضا، موضوع این و دارد وجود اثربخش و کارا حسابرسی هاي روش براي زیادي تقاضاي
سایر آزمونهاي  چن و لیت در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که روشهاي تحلیلی نسبت به .Blocher ,1996)&(Pattersonاست داده افزایش

اثر بخش تر به حسابرسی هاي کاراتر رهنمون خواهد محتوایی نیازمند زمان و هزینه کمتري است و از این رو دستیابی به روش هاي تحلیلی 
گرفته در خصوص روشهاي تحلیلی در دودهه  ویلیام و همکارانش درتحقیقی جامع کلیه مطالعات صورت .Chen,1998  &( Leith(شد

  ) .    William, 2011(شودکه روشهاي تحلیلی باعث بهبود عملکرد حسابرسان می  می دهدتحقیق آنها نشان  نتایج ؛ گذشته را بررسی کردند
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  روشهاي تحلیلی دراستانداردها

به عنوان کمک   23شماره حسابرسی  کور در استانداردذدرآن سالها روشهاي م. گرددبرمی میالدي 1972ي روشهاي تحلیلی به سال پیشینه
مورد استفاده حسابرسان مستقل بود تا اینکه در سال  16استاندارد مذکور حدود . دمطرح ش کار حسابرسان در برنامه ریزي و یکی از شواهد،

  ).1376 حساس یگانه،(جایگزین استاندارد قبلی گردید 56میالدي، استاندارد شماره  1988سال 

 ن رسمی آمریکااراانجمن حسابد 23 بیانیه شماره) 1
انیه شامل رهنمودهایی براي حسابرسان در اعمال این بی .تصویب و منتشر شد» روشهاي بررسی تحلیلی«با نام  23بیانیه شماره  1978در سال 

 بیانیه یاد. تنها هیچ روش تحلیلی خاصی را الزامی نکرد بلکه زمانبندي و میزان کاربرد آنها را نیز روشن نساخت روشهاي تحلیلی بود اما نه
بیانیه  این براساس. "ها قایسه روابط بین دادهآزمون محتوایی اطالعات مالی از طریق مطالعه و م": شده روشهاي تحلیلی را چنین تعریف کرد

دارد که روشهاي تحلیلی ممکن است در مرحله  این بیانیه اظهار می. شود زمانبندي روشهاي تحلیلی با توجه به هدفهاي حسابرسی تعیین می
عنوان  گیري از رسیدگیها به زمان نتیجه در و همراه با سایر روشهاي مورد استفاده حسابرس ها در خالل انجام رسیدگی وریزي اولیه  برنامه

 .نماید اعمال روشهاي تحلیلی را الزامی نمی هاي پیشگفته، ، در هیچیک از زمان23بیانیه  در .بکار گرفته شود بر اطالعات مالی  مروري کلی
   .مسئله مهم دیگر این بیانیه، موضوع بررسی نوسانات عمده یا غیرعادي است

  
  ران رسمی آمریکا انجمن حسابدا 56 بیانیه شماره) 2

این بیانیه استفاده از روشهاي تحلیلی را در . انتشار یافت» روشهاي تحلیلی«با نام  1989استانداردهاي حسابرسی در سال  56بیانیه شماره 
و کاربرد روشهاي سازد و پیرامون توسعه، تدوین  ریزي و مرورکلی براي تمامی کارهاي حسابرسی الزامی و اجباري می مراحل برنامه

، 56طبق بیانیه شماره  .دهد تحلیلی و همچنین ارزیابی کارایی و اثربخشی آنها در کشف اشتباهات و تقلبات، رهنمودهاي معینی ارائه می
ي تحلیلی روشها. "غیرمالی هاي مالی و ارزیابی اطالعات مالی از طریق مطالعه روابط موجه و منطقی بین داده": روشهاي تحلیلی عبارتند از

زیربناي اصلی کاربرد روشهاي تحلیلی این است که روابط . گیرد بر می هاي ساده روابط تا کاربرد مدلهاي پیچیده آماري را در از مقایسه
هاي نوع کاربرد در این بیانیه براي روش دو .ها، در نبود شرایط متناقض، ممکن است وجود داشته باشد و تداوم یابد موجه و منطقی بین داده
  آزمونهاي محتواییو دیگري جایگزین  ..).و تشخیص موارد غیر عادي و ثبتهاي غیر قابل انتظار(کی توجه مستقیم ی تحلیلی بیان شده است،

   .می باشد
 
  استانداردهاي حسابرسی ایران  52بیانیه شماره ) 3

المللی حسابرسی تفاوت چندانی با بیانیه شماره  استانداردهاي بین برگرفته از» روشهاي تحلیلی«استانداردهاي مذکور با عنوان  52بیانیه شماره 
  جویی پی  ، شامل عمده  نسبتها و روندهاي  و تحلیل  تجزیه"  یعنی  تحلیلی  روشهايسازمان حسابرسی  52شماره بیانیه طبق  .امریکا ندارد 56

  ."دارد  ، انحراف شده بینی پیش  دارد یا از مبالغ  ، مغایرت مربوط  عاتبا سایر اطال  که  آمده  بدست  و غیر مالی  مالی  و روابط  نوسانات

  
 تحلیلی شهاي رو مورد در حسابرسی استانداردهاي تطبیقی مقایسه

 ، متحده ایاالت 56شماره حسابرسی استاندارد بیانیه با ایران حسابرسی استانداردهاي 52 بخش که دهد می نشان شده انجام تحقیقات
 بین استانداردهاي 520 بخش و انگلستان حسابرسی هاي استاندارد 410 شماره بیانیه کشوراسترالیا، 512 شماره حسابرسی ستانداردا بیانیه

 ).1387،رحیمیان  1384واوستا سجادي(دارد مطابقت تحلیلی هاي روش کاربرد خصوص در اهمیت با هاي جنبه تمام از حسابرسی، المللی

 
 
  



٩ 
 

   گیري نتیجه
 نقش اقتصادي واحدهاي و افراد ارزیابی در اطالعات مالی که است شده موجب اقتصادي هاي فعالیت روزافزون پیچیدگی و یکم رشد 
 دهندگان، اعتبار گذاران، سرمایه . می باشد امروزي جامعه الزمه بقاي اتکا، قابل مالی اطالعات وجود که طوري به باشد داشته سزایی به

 از بسیاري در. است شده تهیه دیگران توسط که می کنند اتکا اطالعاتی به معقول و منطقی تصمیمات ذاتخا براي دیگران و دولت
 در مستقل حسابرسان وجود به نیاز پس است؛ مغایر ها آن کنندگان از استفاده اهداف با اطالعات این کنندگان تهیه هاي هدف موارد،
 حرفه در رقابت است، مطرح بازدهی افزایش و هزینه کاهش همه جا، در که زامرو رقابت پر دنیاي در.است نهفته استداللی چنین

 موجب شده موضوع این .است شده تشدید محسوس طور به صنعتی پیشرفته کشورهاي در خصوص به و جهان پهنه در حسابرسی نیز
 کارآیی در افزایش هاي راه ترین مهم از یکی .بیافزایند خود هاي روش و اثربخشی کارآییبر تا کنند کوشش حسابرسان که است

رغم  به.شدنی است انجام اندك هزینه و کم وقت صرف سرعت، با ها روش این زیرا است؛ تحلیلی هاي روش از استفاده حسابرسی،
نوز اي، ه در مورد بررسی تحلیلی توسط مجامع حرفهو مقاالت و کتابهاي متعدد  وجود ادبیات مذکور و تدوین استانداردهاي حسابرسی 

ها، مطالعات و  هم روشهاي بررسی تحلیلی یکنواختی معمول نشده است و هر حسابرس در قالب قواعد مقرر در استاندارد مربوط، بنابه تجربه
 تحلیلی و طرز استفاده از آنها روشهايم با ناشناخته ماندن بسیاري از فنون ااین عامل، تو. کند ذوق و سلیقه خود از این روشها استفاده می
 و ماهیت درباره شناخت اندکی ، کشورمان در کهاست درخاتمه ذکر این نکته ضروري  .موجب محدودیت کاربرد آن گردیده است

 خبره حسابرسان حسابداران، استادان، است الزم و دارد وجود ها ازروش استفاده و عمل و تئوري در تحلیلی هاي روش هاي قابلیت

تحقیقات  باتوجه رسد نظرمی به .کنند اقدام تحلیلی مختلف هاي روش اجراي و مقاله یهته آموزش، به نسبت نظران، صاحب و
 و ریزي برنامه زمان در حسابرسی استانداردهاي طبق تحلیلی هاي روش اجراي لزوم رغم به و 86در سال  رحیمیاننظیرصورت گرفته 

 روش از کنند می تالش و دارند ابا آنکامل و صحیح   ازاجراي حسابرسی، هاي روش کاربرد در حسابرسان همواره ،کلی بررسی
تحقیقات متعددي را جهت شناخت و کاربردي  رو محققان حرفه حسابرسی از این. کنند استفاده ها رسیدگی در سندرسی مانند سنتی هاي

  .اند کردن روشهاي تحلیلی سامان داده
  
  

  :پی نوشتها
1- Accountability 
2- Independent Audit 

3- Analytical Procedures 
4-Analytical Test 
5-Analytical Review 
6-Trend analysis 
7- Ratios analysis 
8- Common-Size Financial statements 
9- Reasonableness tests 
10- Statistical methods 
11- Regression Analysis 
12- Time series model 
13-Judgement model 
14-Empirical model 
15-Marginal trend model 
16-Structural model 
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